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Abstract 

 Practical application of new materials made by PM technologies requires, like in the case of 
wrought material, a lot of information concerning their properties. Based on these data the material 
behaviour under defined conditions can be predicted. Mainly mechanical properties, which control the 
application possibilities of the material, attract the interest in the case of structural materials. According 
to the presumed application the new developed material is tested with the aim to analyse its strength, 
plasticity, or fatigue properties. The mechanical properties and the behaviour of the material under 
defined loading conditions is a function of its microstructure. Recognising and describing this relation 
means to find out the deformation and fracture mechanisms of the investigated material. The analytical 
description of mechanisms resulting in fracture enables to create a model for predicting the material 
behaviour in the loading process and thus to determine the boundary conditions for the application of 
examined material in the technical practice.  

 The process of developing such a model has two basic steps: 

a) generating a model of the microstructure 

b) creating a physical model of the crack propagation  

 The model microstructure can be obtained from the basic characteristics of the real 
microstructure of investigated material which can be evaluated by image analysis followed by 
mathematical processing. The physical model of crack propagation is based on the theory of fracture 
mechanics  and on the fractographic analysis of the crack. The presented paper deals with methods 
creating the model microstructure. 

 The procedure of image analysis and its mathematical processing necessary for noise 
removing and trash holding of the microstructure components are described. Voronoi mosaic 
generation was chosen for developing the heterogeneous model microstructure. 

 

 

Úvod 



 Pre praktické využitie nových materiálov získaných cestou práškovej metalurgie rovnako ako 
pre kompaktné materiály je dôležité poznať jeho vlastnosti. Na základe známych vlastností je možné 
predikovať správanie sa materiálu v definovaných podmienkach. V prípade konštrukčných materiálov 
vystupujú do popredia záujmu predovšetkým mechanické vlastnosti, ktoré určuje možnosti jeho 
aplikácie v praxi. Podľa oblasti použitia je novovyvinutý materiál testovaný s cieľom analyzovať 
pevnostné, plastické, únavové vlastnosti. Mechanické vlastnosti a správanie sa materiálu v 
definovaných podmienkach namáhania je funkciou štruktúry. Nájdenie a popísanie tohto vzťahu by 
znamenalo spoznanie mechanizmov deformácie a porušovania materiálu. Analytický popis 
mechanizmov vedúcich k porušovaniu dovoľuje vytvoriť model predikujúci správanie sa materiálu v 
procese namáhania a teda stanoviť okrajové podmienky aplikácie materiálu v konštrukčnej praxi. 

 Proces tvorby modelu pozostáva z dvoch základných krokov: 

a) vytvorenie modelovej štruktúry 

b) vytvorenie fyzikálneho modelu šírenia trhliny 

 Modelová štruktúra môže byť získaná matematickými postupmi na základe charakteristík 
štruktúry reálneho materiálu, ktoré sú merateľné metódami obrazovej analýzy. Fyzikálny model šírenia 
trhliny je postavený na teórií lomovej mechaniky a fraktografickej analýze lomov. Prezentovaná práca 
sa zaoberá metodikou tvorby modelovej štruktúry. 

 

 

1. Obrazová analýza mikroštruktúry 

 Obrazová analýza bola realizovaná na špecializovanom pracovisku obrazovej analýzy na 
ÚMV  vybavenej systémom DIPS 4.0. Ako vstup pre analýzu mikroštruktúry slúžil obraz z 
metalografického mikroskopu snímaný CCD kamerou, prípadne digitalizované fotografické snímky z 
rovnakého zdroja. Získaný obraz mikroštruktúry materiálu nie je ideálny a obsahuje "optický šum". 
Úpravu obrazu do podoby vhodnej pre meranie charakteristík jednotlivých objektov je možné 
dosiahnuť aplikáciou postupností filtračných procedúr. Použitý analyzátor ponúka širokú škálu 
procedúr od číslicových filtrov cez transformácie hodnôt pixelov až po trojrozmernú interpretáciu 
obrazu. Po odstránení šumu je potrebné urobiť separáciu objektov obrazu, takzvané prahovanie. 
Odseparovaný objekt (skupinu objektov = štrukturálnu zložku) obrazu je možné analyzovať pričom sú 
k dispozícii nasledovné charakteristiky: 

plocha objektu M(0,0) 

percentuálny podiel plochy objektu na celkovej ploche obrazu 

súradnice ťažiska objektu Xc, Yc 

orientácia objektu φ - uhol pootočenia hlavného súradnicového systému objektu vzhľadom k 
základnému súradnicovému systému 

geometrické, centrálne, normované centrálne a hlavné momenty objektu 

 

 

 Ďalšie charakteristiky sú merané po aproximácii objektu Legendreovou (ekvimomentálnou) 
elipsou:  

 

 

poloosy elipsy A, B a ,  

        kde PM(n,m) sú hlavné momenty objektu 

 

 

elongácia     



 

 

disperzia    

extenzia    

 

 

obvod - definovaný ako dĺžka polygónu prechádzajúceho stredmi hraničných pixelov objektu 

tvarový faktor   

plocha dier v objekte (ak nie je objekt spojitý, pre spojitý objekt platí HA=0) 

kompletnosť objektu (logická premenná - indikuje či sa časť objektu nenachádza mimo obrazu) 

 

 

Posledným krokom analýzy štruktúry je štatistické spracovanie vybraných nameraných charakteristík 
objektov. 

 Špecifikom materiálov získaných cestou práškovej metalurgie, na ktoré bola zameraná naša 
pozornosť, je výskyt pórov ako typickej štrukturálnej zložky. Pór predstavuje vo vzťahu k vlastnostiam 
degradačnú zložku, ktorej percentuálny podiel a morfológia bude v súčinnosti s vlastnosťami matrice, 
vplývať na mechanizmus plastickej deformácie a porušovania materiálu [1]. Vstupnou charakteristikou 
pre vytvorenie modelovej štruktúry sú súradnice ťažísk jednotlivých štrukturálnych zložiek teda pórov 
a zŕn matrice. Ostatné charakteristiky sú využívané pri štatistickej analýze štruktúry, ktorej výsledky sú 
aplikované pri identifikácií štruktúry a porovnávaní štrukturálnych stavov materiálov. 

 Na obr.1. je prezentovaný postup spracovania obrazu mikroštruktúry Fe-Mo-C ocele s cieľom 
analyzovať pórovitosť a následne vytvoriť model rozmiestnenia pórov. Vzorka bola vyrobená z 
predlegovaného prášku Fe-1,5Mo + 0,7C lisovaním a následným spekaním v H2 1280o/60min. 

 

 
         a)       b)                c) 

Fig.1. Image processing of microstructure Fe-Mo-C steel: a) digitised image, b) Image after removing of addition 

                noise and filtration by procedure Remove for remove of errors from metalographic sample, c) image after 

                separation of pores by Gradient procedure, adjustment of contrast and brightness, Transformation to binary 

                image 

Po digitalizácií scanerom s rozlíšenim 300 dpi bol obraz spracovaný obrazovým analyzátorom. Šum 
vzniknutý zrnitosťou fotografickej emulzie bol odfiltrovaný špeciálnym filtrom určeným pre 
odstraňovanie aditívneho šumu. Vady vzniknuté nedokonalosťou metalografického výbrusu boli 
odstránené procedúrou Remove pozostávajúcou z dvoch krokov. Prvým krokom je detekcia, kde sa 
testuje hypotéza, že spracovávaný element obrazu (pixel) je vadný. Korektor vykonáva opravu 
elementov obrazu, ktoré sú detektorom určené ako vadné. Správna funkcia procedúry je závislá na 
nastavení parametrov detektora a korektora. Prahovanie obrazu  s cieľom odseparovať meranú 
štrukturálnu zložku - póry, bolo realizované aplikáciou procedúry Gradient. Po úprave kontrastu a jasu 
bol obraz transformovaný špecializovanou procedúrou Transform tak, aby obsahoval len dve farby - 
merané objekty a pozadie. 

V binárnom obraze boli namerané hodnoty ako to uvádza tab.1. Štatistické spracovanie výsledkov je k 
dispozícií u autorov a bude náplňou ďalších publikovaných prác zameraných na praktické výstupy v 
tejto práci prezentovanej metodiky. 

 

 
Tab.1. Selected record from database of pores analysis of Fe1,5Mo-C steel 



 

 

2. Generovanie modelovej štruktúry 

 Ako  modelovú  štruktúru  je  možné  použiť mozaiky (teselácie), z ktorých  je pomerne 
jednoduchou a  zároveň veľmi  variabilnou voľbou  Voronoiova  mozaika.  Pri  jej  konštrukcii v 
metrickom priestore  je   nutné  vychádzať  z   konkrétnej  množiny  bodov {xi} (v stereológii 
nazývanej bodový proces) [2]. 

Voronoiova mozaika [2, 3] generovaná bodovým procesom {xi}  je rozdelenie  priestoru na systém 
podpriestorov (buniek) {Vi}. Každá  bunka Vi  je množina všetkých tých bodov priestoru, ktorých 
vzdialenosť od určujúceho bodu xi  je menšia ako vzdialenosť od ľubovoľného iného xj (i<>j). Takto 
vzniknuté bunky spĺňajú nasledujúce podmienky : 

a) Vi sú konvexné polyedre (ohraničené aj neohraničené), ktorých hranice sú tvorené úsečkami, 
polpriamkami alebo priamkami 

b) zjednotenie {Vi} pokrýva celý priestor 

c) vnútra buniek Vi sú navzájom disjunktné (pričom majú spoločné hranice) 

Voronoiova mozaika môže byť vytvorená  niekoľkými  rôznymi spôsobmi. Z  dôvodu priblíženia k 
procesom,  ktoré sa odohrávajú v materiáloch,  je  zaujímavá  metóda, v ktorej z iniciačných jadier  xi 
začnú v rovnakom čase narastať rovnakou rýchlosťou sféry (kružnice) so stredom v xi. V okamihu, 
keď sa dve sféry dotknú, ich rast v mieste dotyku sa zastaví. Popísaný proces je ukončený v okamihu, 
keď sa žiadne časti rôznych kružníc nemôžu dotknúť. Táto metóda je zároveň  jednoduchý názorný  
model pre tvorbu zŕn v ideálnom materiáli. 

 Pri praktických výpočtoch bývajú použité iné metódy. Pri našich výpočtoch bola použitá 
metóda založená na ekvivalencii výpočtu hraníc buniek Voronoiovej mozaiky s výpočtom konvexného 
obalu bodov transformovaných na sféru v priestore s dimenziou o jedničku väčšom [3, 4].  

 

 

 

 Vlastnosti ("vzhľad") Voronoiovej mozaiky je možné ovplyvniť výberom generujúceho 
bodového procesu. V praxi sú známe tri základné typy bodových procesov: 

1. uniformný s náhodne rozmiestnenými bodmi (Poissonov bodový proces) 

2. regulárny, v ktorom sú body rozmiestnené podľa zadaného pravidla (v uzloch rozkmitanej mriežky 
alebo ako náhodné body s vopred definovaným prázdnym okolím - pevné jadro) 

3. zhlukový, v ktorom sú body umiestnené v zhlukoch 

Tieto tri základné typy je možné vzájomne skladať a miešať. Pri popise bodových procesov je možné 
postupovať dvojako - buď analyzovať samotný bodový proces (rozloženie bodov v priestore), alebo 
využiť vlastnosti Voronoiovej mozaiky generovanej týmto bodovým procesom. Oboma metódami sa 
dajú získať porovnateľné výsledky. 

Vlastnosti bodových procesov je možné popísať pomocou  metódy štvorcov (rôzne  typy indexov - 
napr. index zhlukovania, index disperzie, alebo Greig-Smithov test), prípadne rôznymi funkčnými 
závislosťami (K-funkcia, L-funkcia, distribučná funkcia najbližšieho suseda, párová korelačná funkcia) 
[2].  

Pri skúmaní vlastností Voronoiovej mozaiky je možné použiť odhady štatistických hodnôt rôznych  
geometrických charakteristík.  Geometrické charakteristiky  môžu byť: 

- momentové (centrálne a počiatočné štatistické momenty včítane odvodených veličín ako koeficient 
variácie, šikmosť, špicatosť a pod.) 

- poriadkové (veľkosti kvantilov na rôznych hladinách - napr. minimum, medián, maximum, kvartily a 
pod.) 



- parametre distribučnej funkcie zvoleného rozdelenia (použitie 4 parametrického gama rozdelenia je 
rozpracované v lit. [5]). 

Geometrické charakteristiky môžu byť počty vrcholov, dĺžky obvodu, rôzne uhly, ktoré zvierajú strany 
alebo veľkosti plôch jednotlivých buniek mozaiky. Nakoľko na typ rozloženia generujúcich bodov sú 
najcitlivejšie veľkosti plôch, najčastejšie je použitá táto charakteristika [5, 6]. 

 Pri použití Voronoiovej mozaiky je možné priradiť rôznym bunkám rôzne vlastnosti a tým 
simulovať štruktúru s viacerými štrukturálnymi zložkami. Voľbou dimenzie metrického priestoru je zas 
možné modelovať v rovine alebo v priestore. 

 Na obr.2.a) je zobrazené rozmiestnenie ťažísk pórov zakreselené podľa súradníc nameraných 
obrazovým analyzátorom, obr.2.b) dokumentuje mozaiku vygenerovanú s použitím ťažísk pórov ako 
počiatočného bodu. Získaná modelová štruktúra reprezentuje distribúciu pórov. Rovnakým spôsobom 
je možné namerať a vygenerovať ďalšie štrukturálne zložky. 

 Modelové šírenie trhliny v takejto polyedrickej sústave je možné spracovať ako kombináciu 
interkryštalického a transkryštalického lomu. Pri šíreni je možné brať do úvahy materiálové parametre 
a fyzikálne podmienky, v ktorých sa sústava nachádza (tlak, teplota). Vyvíjaný model patrí do skupiny 
modelov, kde sa pravdepodobnosť realizácie danej konfigurácie (stavu) systému definuje v tvare 
exp(f(Ω)) (analógia s kinetikou chemických procesov). Funkcia f(Ω), predstavujúca energiu 
konfigurácie, je určená pomocou Griffittovej teórie. Vplyv teploty je realizovaný pomocou metódy 
Monte Carlo [7]. Generovaniu modelovej trhliny opäť predchádza detailná analýza riadiacich 
mechanizmov širenia trhliny v skúmanom type štruktúr, ktorá bude predmetom nášho skúmania v 
najbližšom období.     

 

 
 

 
                          a)                     b) 

 

 
Fig.2  a) Distribution of initial points in mosaic (centroid of pores) 

                                                      b) Generated mosaic (model of pores distribution) 

  

3. Záver 

 Prezentovaná práca poskytuje prehľad spracovaného metodického postupu tvorby modelu 
šírenia trhliny v heterogénnych modelových štruktúrach. Zamerali sme sa predovšetkým na úpravu 
obrazu, filtračné procedúry vedúce k odstráneniu vád obrazu a jeho príprave na samotné meranie. 
Meraním v obraze boli získané jednak podklady pre štatistické hodnotenie štruktúry, ale predovšetkým 
súradnice ťažisk objektov, ktoré slúžia ako počiatočné body pri generovaní modelovej štruktúry. Bol 
zvolený a otestovaný matematický postup generovania heterogénnej modelovej štruktúry využitím 
Voronoiovej mozaiky. Vypracované metodiky budú použité ako základ matematického modelu šírenia 
trhliny v kovových materiáloch. 

 

 

Prezentované výsledky boli dosiahnuté za finančnej podpory Slovenskej agentúry pre vedu (Grant 
GAV 2/4153/97). 
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